
KOMMENTOI KYLÄSUUNNITELMAA 2023-28!

Rutalahden kyläsuunnitelmaa vuodelta 2009 on päivitetty syksyn aikana Seurapiirissä,
Nuorisoseuran ja Kyläyhdistyksen johtokunnissa. Myös somessa on pyydetty kommentteja. Nyt
suunnitelmaluonnos on jaettu kyläläisten postilaatikoihin kommentointia varten. Voit kirjoittaa
kommenttisi ja toimittaa Kyläyhdistyksen postilaatikkoon, joka löytyy kylärantaan menevän tien
ja Pelto-Koskelantien risteyksestä. Tai lähettää kommenttisi sähköpostilla
paula.kinnunen@gmail.com.

Kommentit joulukuun aikana.

Kiitos jo etukäteen! Lopullinen suunnitelma käsitellään Kyläyhdistyksen maaliskuun
kokouksessa, jonka ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Kyläyhdistyksen johtokunta
Ps. Jos tietoosi tulee, että joku kyläläinen on jäänyt ilman suunnitelmatekstiä, pistäthän paperit
kiertämään.

RUTALAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 2.12 2022

1. KYLÄN TAUSTATIEDOT

1.1. Yleistä
Rutalahden kylä sijaitsee kolmen kunnan (Joutsa, Jyväskylä ja Toivakka) risteysalueella
Päijänteen pitkän kapean lahden pohjukassa vuorten ympäröimänä. Etäisyys Joutsan
kirkonkylälle on 34 km ja Toivakkaan 13 km. Lähin kaupunki on Jyväskylä, jonne on matkaa 40
km. Nelostielle on etäisyyttä 6 km.
Päijänteen Rutalahden ympärillä asuvat ihmiset ovat perinteisesti rutalahtelaisia (esim.
korpilahtelaiset Päiväkunnan kyläläiset), mutta tässä kyläsuunnitelmassa Rutalahden kylällä
tarkoitetaan lahden pohjukassa olevaa varsinaista Rutalahden kylää, joka on pääosin Joutsan
kunnan puolella.
Rutalahden kylä on  Keski-Suomen vuoden kyläksi kaksi kertaa. Keski-Suomen vuoden
nuorisoseuran titteli on tullut Rutalahden Nuorisoseuralle neljä kertaa. Valtakunnallinen maininta
parhaaksi nuorisoseuraksi on tullut kaksi kertaa.

1.2. Kunnallistekniikka
Leivonmäen kunta ja Koskikaran vesiosuuskunta rakennuttivat vesi- ja viemäriverkoston kylälle
v. 2000. Kylän keskustassa on katuvalot ja vuonna 1991 rakennetut kevyen liikenteen väylät.
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1.3. Luonto ja ympäristö
Luonto on Rutalahden suurin vahvuus. Rutajärvestä Päijänteeseen laskevat upeat kosket.
Maisema on säilynyt harvinaisen luonnonmukaisena. Viisarimäen ja Rutalahden kylän välissä
sijaitseva Vällyhoilon sola on maisemallisesti harvinainen. Isovuorelta aukeaa Päijänteen jylhät
maisemat. Kylän kupeessa Toivakan puolella sijaitsevat pirunpellot eli jääkauden aikana
muodostuneet ”jättiläisen tekemät kiviset tiet” ovat harvinaisen laajat.

Rutalahdessa on erinomaiset retkeilymaastot. Luontoa voi havainnoida helposti Koskikaran
kierroksella, joka alkaa aivan kylän keskeltä ja kiertää joki- ja koskimaisemia.  Kierros on saanut
nimensä Rutalahden nimikkolinnusta, koskikarasta.

Koskikaran kierros on osa Leivonmäen kansallispuiston reitistöä. Alueella on yksi maakunnan
edustavimmista lettorämeistä uhanalaisine ja harvinaisine kasvilajeineen.

Päijänne kuuluu rutalahtelaisten arkiseen elämään ja sen säilyminen on kylän elinvoiman
kannalta oleellinen  tekijä. Kylällä on veneilijöiden suosima vierasvenesatama.

1.4. Asukkaiden määrä ja ikärakenne
Kylässä on vakinaisia asukkaita n. 180  Loma-asukkaita on vähän; Rutalahden kylän rannat
eivät ole täynnä mökkejä. Ikärakenteesta ei saada nykytilastoista kyläkohtaista tietoa.

1.5. Elinkeinot
Rutalahdessa harjoitetaan maa- ja metsätaloutta, mökki- ja majoitustoimintaa ja monialaista
yritystoimintaa.

2. YHTEISÖLLISYYS

2.1. Järjestötoiminta
Vuonna 1950 perustettu Rutalahden Nuorisoseura pitää yllä ja tarjoaa kulttuuri- ja
liikuntaharrastusta sekä järjestää monipuolisia tapahtumia kaikenikäisille kyläläisille.
Nuorisoseuralla on suuri merkitys kylän vapaa-ajan tapahtumien järjestäjänä.

Nuorisoseura markkinoi kylää, ylläpitää kylän internetsivuja (www.rutalahti.fi), kiinteistöjään ja
liikuntapaikkoja. Nuorisoseuratalon pihalla on tenniskenttä, jääkiekkokaukalo ja koripalloteline.
Nuorisoseura on tiiviissä yhteistyössä Kyläyhdistyksen kanssa. Nuorisoseura omistaa kaksi
kiinteistöä: nuorisoseurantalo Suojarinteen (rakennettu v. 1936) ja  tanssilato Letkaliiterin
(rakennettu v. 1949). Molempia rakennuksia on peruskorjattu ja uudistettu vastaamaan nykyajan
tarpeita.

Rutalahden kyläyhdistys ry:n tehtävänä on pitää kylää toimintakykyisenä. Yhdistys edustaa
kyläläisiä ulospäin, esittää kyläläisten toivomuksia kunnan edustajille ja on mukana yleisissä
kylää koskevissa asioissa sekä huolehtii Kylärannasta ja Leijonaperhepuistosta. Kyläranta ja
Leijonaperhepuisto ovat  kyläyhdistyksen talkootyön näytteitä ja kyläläisten ahkerassa
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käytössä. Yhteistyö muiden järjestöjen ja Joutsan kunnan kanssa on toiminnan perusta.

Puulan seutuopisto järjestää kylällä liikunta-, musiikki- ja kädentaitojen kurssitusta.
Osakaskunta valvoo ja kehittää kalastusasioita.

2.2. Perinne ja kulttuuri
Omaleimaisena piirteenä kyläläisillä on yhteenkuuluvuuden tunne rutalahtelaisina. Yksi syy on
se, että kylä on aina ollut kaukana kunnan keskuksesta, oli se sitten Korpilahti, Leivonmäki tai
Joutsa.  Rutalahtelaisuus näkyy ja on näkynyt valtavana talkootyöahkeruutena kun on
kunnostettu kylän yhteisiä rakennuksia, raivattu rantoja ja osallistuttu, joko nuorisoseuran,
kyläyhdistyksen tai muiden järjestämiin, tilaisuuksiin. Kylän perinnetietoon voi tutustua “Elettiin
täällä ennenkin”- kyläkirjaa lukemalla, tutustumalla usean vuosikymmenen ajalta koottuihin
leikekirjoihin tai osallistumalla entisen perinnepiirin, nykyään Seurapiirin tapahtumiin. Joka sekin
kokoontuu talkoovoimin.

2.3. Kylän kunnalliset palvelut
Koskikaran koulu lakkautettiin 2012 ja se oli kova kolaus kylälle. Lapset kuljetetaan joko
Toivakkaan, Leivonmäelle tai Joutsaan.  Kylässä toimii enää ryhmäpäiväkoti.

3. KYLÄN SWOT-ANALYYSI / Valmisteltu Seurapiirissä, Nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen
johtokunnissa ja somessa.

3.1. Vahvuudet
Vireässä kylässä toimii aktiivisia, talkoohenkisiä monitaitoisia osaajia.  Yhteistyö yhdistysten
kesken toimii. Kyläkulttuurissa on perinteisesti ollut vaihtuvuutta. Kylällä on hyvä maine.

Kylällä on runsaasti historiallista materiaalia, paperidokumentteja, nauhoitteita ja esineitä
historiasta

Rutalahdessa on puhdas ja kaunis luonto Päijänteen rannalla, jossa on vierasvenesatama.
Kylä sijaitsee keskellä Leivonmäen kansallispuistoa, Koskikaran kierros houkuttelee tuhansia
retkeilijöitä vuosittain. Jyväskylään on puolen tunnin ajomatka ja nelostietä pitkin pääsee
jouhevasti Etelä-Suomeen. Nettiyhteydet toimivat ja kylällä voi tehdä etätöitä. Kylä jakautuu
kolmen kunnan alueelle; jyväskyläläiset ja toivakkalaiset tuovat osaamistaan, harrastus- ja
talkoopanostaan kylän toimintaan.

Kylältä löytyy nuorisoseurantalo Suojarinne, tanssi- ja tapahtumatalo Letkaliiteri,
jääkiekkokaukalo, Leijonaperhepuisto, uimaranta ja tenniskenttä. Mahdollisuuksia
monipuoliseen toimintaan siis on.

Vaikka kylällä väki vanhenee, kylällä panostetaan myös lapsiin ja nuoriin. Kodinomaisen
ryhmäpäiväkodin tulevaisuus näyttää hyvältä Joutsan kunnan sitouduttua varhaiskasvatuksen
seudulliseen palvelualueeseen. Nuorisoseura palkkaa kesäisin nuoria luontokouluun, siivous- ja
pihanhoitotöihin ja kylän kahvilaan.



3.2. Heikkoudet

Kylän jakautuu kolmen kunnan alueelle ja vastuu palveluista on hajalla. Esim. Jyväskylän
kirjastoauto ajaa kylän läpi, mutta ei pysähdy täällä.  Julkista liikennettä ei ole, asiointkyydit
puuttuvat ja kylälle johtavat soratiet ovat surkeassa kunnossa. Kylällä ei ole koulua eikä
kauppaa. Vanhusten kotona selviytymisen tuki puuttuu.

Kyläarkisto on hajallaan yksityisillä henkilöillä.

Kylän pienuus tekee siitä haavoittuvaisen ja omalle kylälle työllistymismahdollisuudet ovat
vähäiset.

3.3. Mahdollisuudet

Hyvällä priorisoidulla,  jalat maassa olevalla kyläsuunnitelmalla voidaan viedä asioita eteenpäin
yhdessä kunnan kanssa. Joutsan kuntastrategiassa painottuvat hyvinvointia ja terveyttä
edistävät lähipalvelut ja kunnalla on käytössä osallistava budjetointi.

Jyväskylän läheisyys ja sen vetovoima sekä etätyön lisääntyminen ja monipaikkaisuus
kannattaa hyödyntää tonttimarkkinoinnissa samoin luontomatkailun kehittyminen,
kansallispuisto voi tuoda työpaikkoja.

Luontevassa asioimissuunnassa, hyvien tieyhteyksien päässä olevat Toivakan peruspalvelut;
koulu, kaupat, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto ja apteekki.

Vierasvenesataman kehittämisessä on mahdollisuuksia.

Verkostoituminen on tätä päivää!

3.4. Uhat
Väki vähenee ja vanhenee ja aktiivisten ihmiset väsyvät vapaaehtoistoimintaan.

4. KYLÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

Suojarinteestä kylän yhteinen “olohuone ja monipalvelukeskus”. Peli-iltoja, harrastuksia,
terveyspalveluita, kuntosalilaitteita kaikenikäisille yms. kyläläisten toiveiden mukaan.
Nuorisoseurantalon käyttö ympärivuotisena kylän “olohuoneena” edellyttää energiatehokkuuden
parantamista huomioiden se, että talo on suojelukohde. Myös Keski-Suomen museovirasto
korostaa kohderaportissaan (2021) nuorisoseurantalon merkitystä kylän yhteisenä
kokoontumispaikkana.



Vastuu: Nuorisoseuran johtokunta ja Kyläyhdistyksen johtokunta.
Aikataulu ja toteutus: Hyödynnetään kunnan osallistavaa budjetointia. Ns:n puheenjohtaja
kutsuu koolle 2023 työryhmän miettimään toteutusta ja erilaisia rahoitusmuotoja.

Kauppapalvelu Rutalahteen. (Tenho Tornbergin valtuustoaloite kylien kauppapalveluista ja
elinvoimasta).
Vastuu: Joutsan kunta
Aikataulu ja toteutus: Pilotti Rutalahdessa kevään aikana, vastuu Tenho Tornberg. Osallistujat
ovat tiedossa.

Asiointikyyti Toivakkaan.
Vastuu: Joutsan kunta
Aikataulu ja toteutus: Kyläyhdistys tekee aloitteen Joutsan kunnalle joulukuun 2022 aikana.

Tonttimarkkinat.
Vastuu: Joutsan kunta, Nuorisoseura ja Kyläyhdistys
Aikataulu ja toteutus: Kuvaukset tehty, keväällä 2023 kampanja, markkinointivideot kuvattu,
koostetaan useita lyhyitä videoita, joita voi pyörittää esim. Letkaliiterillä sen aukiollessa ja
some-kanavilla. Nuorisoseura ja kyläyhdistys osallistuvat aktiivisesti mahdollisten
tonttimarkkina-tilaisuuksien järjestämiseen.

Kylän historia-aineiston arkistointi.
Vastuu: Työryhmä (Leila Backman sht., Kalevi Puttonen, Mailis ja Thomas Braun, Kirsi Kautola
(NS edustaja), Paula Pyhälä-Liljeström pj. (Kyläyhdistyksen edustaja)
Aikataulu ja toteutus: Työryhmä perustettu ja työskentely alkanut. Arkistoon kuuluvan
materiaalin keräys on jo aloitettu pyytämällä kyläläisiä miettimään, löytyykö itseltä arkistoon
sopivaa aineistoa.

Sataman kehittäminen.
Vastuu: Joutsan kunta
Aikataulu ja toteutus:  Toukokuun kuntapäättäjien vierailulla päättäjät sitoutuivat yksimielisesti
sataman kehittämiseen. Se ei kuitenkaan ole investointisuunnitelmassa. Kylän
kunnanvaltuutetut TenhoTornberg, Heidi Niiranen ja Lea-Elina Nikkilä tekevät asiasta
yhteisasoitteen kunnan tekniselle lautakunnalle. Lisäksi Tenho Tornberg kuuluu kunnan
edustajana Päijänteen virkistysyhdistyksen yleisissä kokouksissa ja vie sataman kehittämistä
eteenpäin myös sitä kautta. Nuorisoseuralla myös suunnitelmia sataman kehittämiseksi koska
veneilijöitä toivotaan Letkalle.

Kyläsuunnitelman päivityksen aikataulu:

11.10. Seurapiiri



3.11. Nuorisoseuran johtokunta
24.11. Kyläyhdistyksen johtokunnan kokous, johon pyydetty kylän valtuutetut mukana

Valmisteilla olevan kyläsuunnitelman jakelu kyläläisten postilaatikoihin kommentointia varten
joulukuussa. Tammikuussa kyläkokous??
Kehittämissuunnitelmien hyväksyminen kyläkokouksessa  maaliskuussa  2023.

Linkin suunnitelmaan Drivessa saa pyydettäessä Paula Kinnuselta.  Facebookin Rutalahden
sivulla voi kommentoida. Joulukuussa jaetaan paperiversiot postilaatikoihin ja pyydetään
kommentit. Tavoitteena on mahdollisimman suuri avoimuus ja osallistuminen.

Varsinaisia realistisia toteuttamiskelpoisia kohteita voi olla vain muutamia. Muistettava erottaa
se, mikä on kunnan tehtävää, missä tehdä yhteistyötä ja mikä jää kylän omaksi talkootyöksi.

Tämä teksti on vielä luonnos. Kirjoitusvirheet yms. korjataan ennen kuin suunnitelma saatetaan
lopulliseen muotoonsa.


